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تتميز مجموعة  GROHE Bauبالبساطة المذهلة .من خالل حنفية
أسطوانية التي تتميز بالخفة البصرية ،تعتبر هذه الحنفيات مثالية
لمطبخ اليوم .تتوفر الحنفيات في إصدارات عالية ومتوسطة
ومنخفضة االرتفاع ،حتى تتمكن من االستمتاع بمساحة إضافية أو
بحل ال يحتاج إلى مساحة كبيرة .تتميز كل حنفية بآلية انعطاف ناعمة،
ويقوم جهاز  Easy Exchange Mousseurبتغيير ضغط المياه من
منخفض إلى متوسط عند الحاجة دون جهد .بفضل ،GROHE Zero
تكون المياه خالية من الرصاص والنيكل بنسبة  .110 %يضمن نظام
 QuickFix Plusمن  GROHEأن يكون التركيب أسرع بنسبة 70 %
مقارنة بالحنفيات المماثلة .من خالل خطوط واضحة وخيارات واسعة
من التصاميم الجذابة لمقبض الحنفية ،تعد  GROHE Bauمناسبة
تمام ا لمخططات المطبخ الكالسيكية أو المعاصرة أو العالمية.
ً

GROHE QUICKFIX PLUS
التثبيت من دون الحاجة ألدوات وحنفية تم
ـبق ا – بفضل ،GROHE QuickFix Plus
تجميعها مس ـ ً
يكون التركيب أسرع بنسبة  70 %مقارنة بالمنتجات المماثلة.
GROHE ZERO
تضمن تقنية إمدادات المياه الداخلية لـ  GROHEأن تكون مياه
الشرب النقية خالية من الرصاص والنيكل بنسبة .100 %
EASY EXCHANGE MOUSSEUR
غي ر فلتر الحنفيه من دون أدوات باستخدام آلية
ّ
التبادل الذكي .coin-slot
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 – GROHE QUICKFIX PLUSتركيب بلمح البصر

توفر تقنية  GROHE QuickFix Plusالجديدة مفهوم جديد من حيث تركيب
حنفيات المطبخ .يتيح نظام  GROHE QuickFix Plusالفريد إعداد فائق
الس ــرعة دون أي أدوات مع توفير ما يصل إلى  70 %أقل من وقت التركيب!

GROHE STARLIGHT

EASYEXCHANGE

أسطح مصنوعة لتدوم من مواد
مط أو المعة مثل الماس.

جهاز التهوية س ــهل التركيب والفك
باستخدام قطعة نقدية واحدة فقط.

COMFORT HEIGHT

SWIVEL RANGE

ارتف ــاع الحنفي ــة يتيح ملء األواني
الكبيرة بسهولة.

 140درجة دوران.
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تفاصيل
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GROHE ZERO
(خالية من الرصاص والنيكل)

تكون المياه خالية من الرصاص والنيكل
بفضل اإلمدادات الداخلية المعزولة.
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31 680 000
خالط مطبخ
GROHE BauEco
منخفض االرتفاع

31 715 000
خالط مطبخ
GROHE BauCurve
متوسط االرتفاع

31 706 000
خالط مطبخ
GROHE BauLoop
متوسط االرتفاع
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31 688 000
خالط مطبخ
GROHE BauFlow
متوسط االرتفاع

31 693 000
خالط مطبخ
GROHE BauEdge
متوسط االرتفاع

31 536 001
خالط مطبخ
GROHE BauCurve
عالي االرتفاع

31 538 001
خالط مطبخ
GROHE BauFlow
عالي االرتفاع

31 368 001
خالط مطبخ
GROHE BauLoop
عالي االرتفاع

31 535 001
خالط مطبخ
GROHE BauClassic
عالي االرتفاع

31 367 001
خالط مطبخ
GROHE BauEdge
عالي االرتفاع
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GROHE-MENA.COM
تابعونا على:
@grohemiddleeastafrica

@grohemena

امسح رمز االستجابة السريعة لمشاهدة
فيديو مطبخ .GROHE Baulines

الجودة

التكنولوجيا

التصميم

االستدامة

“العالمة التجاریة األولى الحائزة
على ثقة المستھلكین في قطاع
األدوات الصحیة” – مجلة
األعمال Wirtschaftswoche
األلمانیة2017 ،

“في قائمة أول  50شركة
غيرت العالم” – مجلة
ّ
2017 ،Fortune

أكثر من  400جائزة للتصمیم
فزنا بھا منذ عام 2003

الفائز بجائزة المسؤولية
اإلجتماعية للشركات من
الحكومة األلمانية2017 ،
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